
NY PARKERINGS APP FOR BEBOERE I ØSTAUSA 

 

Når beboere får besøk benytter de seg av følgende link: http://gjest.p-service.no       ( i 
adressefeltet på nettleseren holder det å skrive inn:  gjest.p-service.no ) 

  

Dere vil deretter komme til denne siden der det nederst er et valg klikk på LAGRE 

  

 Følg deretter instruksjoner gitt på skjerm. 

For de som ønsker å benytte seg av smarttelefon er fremgangsmåten som følger: 

Slik lager du snarvei på iPhone 

1) Åpne nettleser på mobilen og skriv inn adressen til nettsiden du vil lagre på 
hjemskjermen:   http://gjest.p-service.no 

2) Trykk på menysymbolet, firkanten med pil, og sveip bortover til du ser «Legg til hjemskjerm»-
merket. 

3) Gi snarveien et navn, for eksempel navnet ‘ Parkering ‘ 

4) Vips – så har du laget snarvei til nettsiden (bakerst) på telefonen.  

 

 Det er fullt mulig å flytte på snarveiene: Hold fingeren på symbolet noen sekunder. Når den 
begynner å røre på seg, drar du den bare dit du vil ha den. 

Her kan du gi nettsiden et navn, som vil stå under logoen på hjemskjermen. 

Slik lager du snarvei på Android 

1) Åpne nettleser og skriv inn nettadressen på siden du vil lagre: gjest.p-service.no 

2) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på 
startside» på norsk. 

3) Navngi snarveien 
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4) Velg «ADD» i menyboksen om du vil den skal legge seg automatisk på hjemskjermen, eller «Touch 
and hold» hvis du vil plassere den manuelt akkurat der du vil ha den. 

Velg og navngi nettsiden du vil lage snarvei for. Ikonet for snarveien legger seg automatisk bakerst på 
telefonen, med mindre du velger å flytte den over selv. 

  

Brukernavn og passord er sendt beboere i eget skriv lagt i postkassene 

Beboere må selv sørge for at gjester enten bruker utdelt p-kort eller at 
beboer registrerer gjesten via den nye appen.  

 


